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DE HOBBY VAN . . . 

April doet wat ie wil . . . De meesten van ons hebben genoeg van de kou! We zijn er aan toe om uit onze  
huizen te komen . . . lekker rommelen in de tuin, een wandelingetje maken door de wijk, weer spelende    

kinderen in de buurt en vogels die je fluitend wakker maken. Tijd voor beweging! 
De redactie heeft wederom niet stil gezeten. Hoewel u het op het eerste gezicht niet zult merken, heeft het 

wijkblad onlangs een flinke verandering ondergaan. Het wordt namelijk voortaan uitgegeven door              
de Stichting d’Ekker. Waar we u op de volgende pagina verdere uitleg over geven. Veel leesplezier! 

 
 
. . . Ingrid en Wilko zijn Havanezers. 
 
Ik ben altijd al gek geweest op dieren en in het   
bijzonder honden.  
Sinds mijn zevende ben ik besmet met het hondenvi-
rus! Wilko en ik hadden al twee grote honden een 
Berner Sennen, Kelsey en een Tornjak, Fella.  
 
Toch wilde ik graag weer een klein hondje, eentje die 
lekker op schoot kon liggen.  
Ik ben gaan zoeken naar een rashondje wat kleiner 
maar toch stevig is. Het werd de Havanezer!  
Dit is nu zeseneenhalf jaar geleden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met Jazzy kon ik mijn jarenlange droom gaan      
verwezenlijken: het fokken van honden! 
We hebben onszelf de naam ‘Tail Whispers’ gegeven. 
 
Daarnaast ben ik ook keurfokker geworden bij de 
rasvereniging van de Havanezer; dat wil zeggen dat 
je volgens de reglementen van de club fokt.  

Al onze pups krijgen een certificaat mee, waaruit 
blijkt dat je volgens de regels gefokt hebt. Dit staat 
los van de stamboom van de Raad van Beheer, dat is 
niet meer dan een afstammingsbewijs. Jazzy moest 
de nodige gezondheidskeuringen ondergaan en je 
bent verplicht twee resultaten te halen op shows.  
 
Daarna de grote zoektocht naar een geschikte reu.  
Ik moest dus op zoek naar een hele nieuwe familie-
lijn, want als je teveel in dezelfde lijnen gaat fokken, 
krijg je allerlei problemen in het ras, wat je in     
verschillende rassen ziet gebeuren.   
 
We vonden een lijn in Hongarije, de reu waar we 
voor kwamen, Prince deed zijn naam eer aan!      
Behalve de goede bloedlijn was hij ook nog eens heel 
erg knap om te zien en een gouden karaktertje;  
kortom alles wat we wilden voor ons nestje.   
 
Een reutje en een teefje hebben we zelf gehouden. 
Takoda wordt dekreu en met Aiyana, de jongedame 
gaan we onze kennel voortzetten als ze door de    
gezondheidstesten heenkomen.  
 
Onze Jazzy is op 25 maart bevallen van zeven     
puppy’s! De dekreu van dit nestje komt uit België.  
 
We vinden het belangrijk waar onze hondjes gaan 
wonen, dus gaan we zorgvuldig om met het kiezen 
van de nieuwe eigenaren. 
Ik pink ook echt een traantje weg als de puppy’s hier 
weggaan, maar als je die blije mensen ziet met hun 
nieuwe pup maakt dat veel goed, daar doe je het 
voor! 
 
Meer informatie over onze honden is te vinden op 
onze website www.tailwhispers.nl.                             
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MEER OVER DE STICHTING d’EKKER 

Aanpak ouderenproblematiek  
 
Zoals ik in mijn vorige artikel aangaf, proberen we 
vanuit “Wijkgenoten” initiatieven op te zetten die 
gericht zijn op de ouderenproblematiek in d'Ekker.  
 
De sneeuwploeg en ouderenbezoekers tbv de bewo-
ners in het Handwijzercomplex zijn inmiddels een 
feit.  
Beide ouderenbezoeksters ontvingen al positieve  
reacties op hun inzet en hebben al verschillende  
keren een luisterend oor geboden, informatie      
verstrekt of ouderen doorverwezen.  
De kracht van dit initiatief ligt in de laagdrempelig-
heid en het persoonlijk contact.  
  
Het zorgen voor elkaar staat hierbij centraal, want 
dat is waar deze samenleving naar toe gaat.  
Je hoeft de kranten maar open te slaan om te zien 
dat er binnen enkele jaren steeds meer ouderen   
genoodzaakt zijn om thuis te blijven wonen.  
Een aantal initiatieven zul je dus nu al moeten    
organiseren om tijdig een duidelijk signaal naar   
anderen af te geven. 
We proberen in de omgeving van het Handwijzer-
complex dus een aantal initiatieven op te zetten, 
waarbij ouderen ondersteund kunnen worden door 
andere wijkbewoners. 
 
Het volgende initiatief start op 3 juni a.s.   
Schoonheidsspecialiste Patricia vindt het belangrijk 
dat je iets doet vanuit je hart, waarbij de situatie van 
kwetsbare ouderen haar het meest raakt.  
 
In samenwerking met Wijkgenoten heeft zij het idee 
opgezet om 1 keer per maand haar huiskamer open 
te stellen voor maximaal 6 wijkbewoners, die zij een 
gratis handpakking kan aanbieden.  
Het doel is om mantelzorgers, alleenstaanden, zieken 
en ouderen een gezamenlijk moment van rust of 
contact te bieden onder het  genot van een kopje 
koffie of thee. Dit alles wordt kosteloos verzorgd.  
De volgende datums staan hier voor gepland:         
3 juni, 12 augustus, 2 september, 7 oktober,  
4 november en 2 december tussen 14.00 en 15.00 
uur. Vindt u dat iemand in uw omgeving hiervoor in  
aanmerking komt? 
 
Aanmelden kan alleen via 
het contactformulier op 
www.wijkgenoten.nl of via 
de coördinator van  
Wijkgenoten, Miranda Kanits 
op 06 - 42841717.               

 
 
Deze stichting is eind vorig jaar mede op advies van 
de gemeente Veldhoven opgericht en heeft tot doel:  
 

“Het bevorderen van het welbevinden van de      
bewoners in de gemeente Veldhoven, en de wijk  

d’Ekker in het bijzonder”.  
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwe-
zenlijken door het uitbrengen van een periodiek voor 
bewoners van de wijk d’Ekker; het blad dat u in  
handen heeft. 
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door 
drie redactieleden van het wijkblad, te weten Harrie 
Verberne als voorzitter, Hanneke te Boekhorst als 
secretaris en Huib van der Weijden als penningmees-
ter. De andere redactieleden blijven zich als vrijwilli-
ger inzetten voor de totstandkoming en distributie 
van het wijkblad. De gegevens van de stichting vindt 
u in het colofon achterin het blad. 
De oprichting van de stichting is mede mogelijk  
gemaakt door notaris Van der Veer van Custos      
Notariaat en Advocatuur in Waalre, die ons daarvoor 
een bijzonder gunstig aanbod deed.  
Deze notaris is zeer klantgericht; hij ontvangt zijn 
cliënten desgewenst ook in de avonduren op kantoor 
of bezoekt ze zonodig zelfs thuis, als ze bijvoorbeeld 
slecht ter been zijn. 
De missie van het wijkblad blijft ongewijzigd: het 
betrekken van de bewoners van de wijk d’Ekker bij 
de gebeurtenissen in de wijk en bij het wel en wee 
van hun medebewoners. Dat doen we door het    
verzamelen en publiceren van nieuws uit en       
informatie over de wijk, de inwoners en de erin   
gevestigde bedrijven en instellingen.  
Ook het mede organiseren van de jaarlijkse wijkdag 
rekent het wijkblad tot haar taken. 
De inzet en het enthousiasme van de redactie om u 
telkens weer een blad te bezorgen dat u graag leest 
en waar met spanning naar wordt uitgekeken, blijft 
onverminderd groot.  
We blijven streven naar een steeds verdere verbete-
ring en professionalisering van ons product:  
het Wijkblad d’Ekker!    

BERICHT VAN ONZE WIJKCONCIËRGE 

http://www.speeltuin-asv.nl/Speeltuin_A.S.V._d_Ekker/Fotos/Paginas/Diverse_fotos.html
http://www.speeltuin-asv.nl/Speeltuin_A.S.V._d_Ekker/Fotos/Paginas/Diverse_fotos.html
http://www.speeltuin-asv.nl/Speeltuin_A.S.V._d_Ekker/Fotos/Paginas/Diverse_fotos.html
http://www.wijkgenoten.nl/
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MYSTERIEUZE SCHOENENBOOM  
 
Dat Amerika bekend staat om vreemde dingen    
weten we wel. Maar of we dit alleen de Amerikanen 
kunnen aanrekenen is nog maar de vraag, want ook 
bij ons hier in d’Ekker staan er twee van zulke   
mysterieuze bomen.  
Op de kruising van de Abdijlaan met de Groes en de 
Parklaan bij Zorgcentrum Merefelt staan prachtige, 
mooie, grote bomen, waarvan er twee behangen zijn 
met schoenen.  
Het zal je waarschijnlijk niet zijn ontgaan en wellicht 
zul je je ook, net als ik, wel eens hebben afgevraagd 
wie deze schoenen in deze twee bomen gooit en 
waarom. 
Als je een beetje de archieven induikt, dan komen er 
heel mooie, doch mysterieuze betekenissen en verha-
len van over de hele wereld naar boven.  
De schoenenbomen die je kunt vinden, zijn veelal 
behangen met schoenen door dromers.  
Deze dromers hopen dat door het gooien van een 
paar schoenen in een mooie karakteristieke boom, al 
hun wensen uit zullen komen.  
Soms vallen de bomen niet eens op en vallen de 
schoenen er zelfs gewoon weer uit. Maar soms   
worden er steeds meer schoenen in die bomen 
gegooid, zodat ze helemaal vol komen te hangen en  

men er niet meer omheen kan. De schoenen blijven 
zo lang als het kan in die bomen hangen en alleen 
rooien of verbranden zou het einde van deze bomen 
kunnen betekenen en daarmee is de hoop voor het 
uitkomen van de wensen van die bewuste dromers 
dan waarschijnlijk vervlogen… 
 
Een mooi verhaal waar ik op stuitte, was het volgen-
de uit Middlegate, Nevada: een klein dorpje in the 
middle of nowhere, een paar huizen aan een     
doorgaande highway. De bruiloft van een echtpaar 
was in volle gang, toen de bruid en de bruidegom 
ruzie kregen en de bruid haar kersverse husband 
meedeelde dat ze hem zou gaan verlaten.   
De verbouwereerde man reageerde daarop met de 
woorden: “Dan zul je dat dan toch echt op blote 
voeten moeten doen” en hij gooide haar schoenen in 
een boom. Het kersverse paar legde de ruzie bij en 
besloot toch bij elkaar te blijven.  
Een jaar later gooiden ze de eerste schoentjes van 
hun eerste kindje in diezelfde boom om hun     
dankbaarheid te tonen voor het feit dat ze toch bij 
elkaar waren gebleven en wat dat voor iets moois 
had opgeleverd.  
Of het een waargebeurd verhaal is, dat weet 
niemand, maar het is wel een feit dat het een mooi 
verhaal is en dat die boom daar nu helemaal vol 
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www.d-ekker.nl 
                            
                 
            
 @d_ekker 

hangt met schoenen…. 
Zo doen er ook verhalen de ronde over skaters,  
freerunners en andere halsbrekende toeren uithalen-
de stads- hobbyisten.   
Zij gooien een geliefd paar schoenen in een boom en 
hopen daarmee dat deze daad hen zal beschermen 
tegen eventueel onheil in de vorm van de meest 
vreemde botbreuken of andere verwondingen die ze 
kunnen oplopen bij het uitoefenen van hun gewaag-
de hobby. 
 
Ik moet eerlijk bekennen, dat ik eerder had verwacht  
verhalen aan te treffen die voortkwamen uit een  
bepaalde cultuur, mystiek, geloof of religie, wat ik 
eigenlijk ook wel heel mooi had gevonden.  
Vreemd vind ik het wel  dat er van alles te vinden is 
over schoenen in bomen, behalve over mijn prangen-
de vraag waarom die schoenen nu in onze eigen 
Mysterieuze Schoenenboom in d’Ekker hangen!   
 
Als ik daar namelijk achter kan komen, is het      
wellicht te overwegen om ook als de volleerd dromer 
die ik ben, mijn fijnste paar schoenen in die bomen 
te lanceren en op die manier hoop te putten uit het 
najagen van mijn dierbaarste droom…. 
Wordt vervolgd…. 
 
Katja Dautzenberg   

 Wijkplatform vergadering donderdag 16 mei 
om 19.30 uur, let op locatie gewijzigd zie: 
www.d-ekker.nl 

 Wijkdag zaterdag 25 mei, vanaf 13.00 uur    
 Zondag 21 april en 19 mei van 11.00 tot 14.00 

uur Vlooienmarkt in Sentrum ‘70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WIJKAGENDA 

Harrie Verberne
Cross-Out
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VAN ONZE JONGE LEZERS 

WIJKDAG zaterdag 25 MEI 

 

 

Ik ben deze keer gevraagd voor het krantje en dat 
vind ik leuk!  
Ik ben 10 jaar en zit op basisschool EigenWijs in 
groep 6A.  
 
Mijn hobby is muziek maken op de hoorn en daar 
ga ik nu wat over vertellen. 
 
De hoorn is een muziekinstrument.  
Het is een koperblaasinstrument en hij wordt ook  
veel gebruikt in orkesten.  
De hoorn werd vroeger gebruikt voor de postkoets: 
ze bliezen een speciaal liedje en dan wisten ze in het 
dorp dat de post er was.  
De hoorn lijkt klein, maar dat is ie niet.  
De hoorn is opgerold en eigenlijk is de hoorn 4 me-
ter lang, dus daarom is ie maar op gerold. De hoorn 
is ook heel duur, hij kost wel vijfduizend euro.  
 
Waarom spelen op een hoorn?  
Toen ik 2 jaar geleden op de open dag van ART4U 
was, heb ik hem gehoord en vond ik het mooi.  
Ik dacht dat wil ik ook eens proberen. Dat ging goed 
en klonk al mooi. Ik vind ook dat hij er mooi uitziet 
en mooi blinkt. Ik deed eerst een jaar AMV en in 
september ben ik begonnen met hoornles. 
 
Ik ga nu elke dinsdag naar hoornles en dat is erg     
ontspannend vind ik.  
Ik heb daar les van meester Jaap en die is keigoed.  
Ik moet thuis ook veel oefenen.  
Ik heb al een paar keer opgetreden. Ik heb al 4 keer 
in de klas gespeeld en 2 keer bij Art4U. 
Optreden is heel spannend, maar ook erg fijn.       
Ik speel dan vaak samen met anderen.  
In het begin is dat heel moeilijk, maar het klinkt dan 
wel mooi samen op het laatst. 
 
Mozart heeft mooie muziek gemaakt voor de hoorn, 
maar ook in de muziek van Harrie Potter speelt de 
hoorn en dat vind ik mooi.  
 
Later wil ik graag bij een groot orkest gaan spelen, 
maar ik vind dat ik daar nog eerst goed voor moet 
blijven oefenen en dan kan ik ook mooi muziek   
spelen bij Harrie Potter. Misschien hè….. 
 
Groetjes Trevor 
 
 

Ik geef de pen door aan Jesper van Ham,  
hij gaat jullie  

vertellen over zijn liefde voor voetbal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het thema van de wijkdag is dit jaar:   
 

Sport, Spel en Gezondheid.  
 

De activiteiten beginnen om 13.00 uur en duren tot 
17.00 uur op het kerkplein aan de Burgemeester van 
Hoofflaan.  
 
Voor alle bewoners van Merefelt, mensen die wonen 
in de aanleunwoningen, Merefeltstaete of         
thuiszorgappartementen rijden elk half uur gratis 
busjes van kinderopvang het Witte Wiel.  
Vertrekpunt: vanaf de parkeerplaats van Merefelt. 
Eindpunt: het kerkplein en weer terug.  
De busjes zijn NIET rolstoeltoegankelijk! 
 
Ook voor de kinderen zijn er speciale activiteiten, 
zoals een kindervlooienmarkt en springkussen.  
Voor de kindervlooienmarkt kun je een grondplaatsje 

huren à € 2.00.  
Er mag alleen speelgoed verkocht worden en het is 
bedoeld voor kinderen tot en met 12 jaar. 
  
Voor iedereen is er gratis koffie/thee of ranja. 
 
Voor meer info: wijk-d-ekker@live.nl  
of bel met 06 - 13901088 

mailto:wijk-d-ekker@live.nl
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HET BLOEMETJE DOMINEE JAAP SPLINTER  
 
Paus Franciscus I  
Wat mij opvalt, is dat zoveel mensen met           
belangstelling de verkiezing van de nieuwe paus   
gevolgd hebben.  
En niet alleen katholieken. Verwonderlijk is dat niet, 
want de katholieke kerk staat vol in de aandacht, en 
niet steeds in positieve zin.  
 
De kerk speelt nog steeds, ook al is dat minder dan 
vroeger, een rol in onze maatschappij.  
En logisch dat mensen kijken naar hoe die rol     
vervuld wordt.  
Mensen hopen toch dat de kerk in die rol waarmaakt 
wat zij met de mond belijdt.  
En dan is daar kardinaal Bergoglio die tot paus 
wordt gekozen en dan de naam Franciscus         
aanneemt.  
Een naam met een verwachting, maar ook met een 
program, zo mogen we hopen. Eenvoud, bescheiden-
heid zijn kenmerken van de middeleeuwer         
Franciscus van Assisi. 
 
Zal paus Franciscus dat ook vorm weten te geven; 
zal hij zich staande kunnen houden tussen de pracht 
en praal van het Vaticaan?  
 
Als dominee, die tevens lid is van de Franciscaanse 
beweging, kijk ik dan vooral naar hoe paus       
Franciscus de relatie tot de andere godsdiensten gaat     
bepalen.  
Wat zal de verhouding zijn van de Rooms-katholieke 
kerk tot de protestantse kerk; en wat de verhouding 
tot Jodendom en Islam.  
 
Wat dat laatste betreft, is de middeleeuwer Francis-
cus een man die mensen wil verbinden.  
 
We kijken er naar uit hoe paus Franciscus I ook 
hierin de navolger van zijn beroemde naamgenoot 
zal zijn.  
 
Dominee Jaap Splinter  
 

 
 
Het wijkbladbloemetje is voor Harrie Verberne.  
Hij verdient het bloemetje voor zijn inzet van al 
meer dan 12,5 jaar bij het wijkplatform d’Ekker,  
maar ook voor het bijhouden van de website, als  
redactielid en bezorger van ons wijkblad, zijn hulp 
tijdens de wijkdag en hij is voorzitter van de    
Stichting d’Ekker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u nog iemand die veel voor de straat/wijk doet, 
een echtpaar dat 40/50/60 jaar getrouwd is of een 
stichting/vereniging die een jubileum heeft?  
Laat het ons weten!  
Dan staan we binnenkort misschien wel bij diegene 
voor de deur met een mooi Boeket. 

Het was een gezellige drukte 's ochtends op  
2e paasdag in de speeltuin van ASV tijdens de    
jaarlijks terugkerende activiteit paaseieren zoeken.  
 
Vol spanning mochten alle kinderen de speeltuin in 
en gingen op zoek naar een wit ei en vooral naar het 
gouden ei!  
Dat was dit jaar niet zo'n gemakkelijke klus. 
Gelukkig gaf de paashaas een hint en vond Fabiënne 
het gouden ei! 
De oudste kinderen hebben die middag geklommen 
bij Klimrijk. Het was een geslaagde dag! 

GOUDEN EI BIJ ASV 
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Geboren,  
Pim in de Lange Kruisweg,  
Sanja in de Boterbloem, Emma Sofie in ’t Veld,   
Malou in de De Witstraat, Ellinor in de Heermoes, 
Swen in de Abdijtuinen, en Dani in de Evestraat. 
 
Gefeliciteerd! 

 FAMILIEBERICHTEN 

Bij deze wil ik de sneeuwploeg bedanken die het de 
laatste tijd erg druk hebben gehad met sneeuwrui-
men bij ons senioren complex "DE HANDWIJZER".  
Het is zo fijn om te zien hoe zij met volle energie 
telkens weer aan de slag gingen! 

Verder de complimenten voor het wijkblad.  
Het wordt steeds mooier. Ga zo door! 
 
Met vriendelijke groeten van een dankbare  
wijkbewoner,  
Marietje Strijbosch uit de Ceciliastraat. 

Gevonden in de Goudenakkerstraat;  
een zilverkleurig meisjeshorloge, het horloge heeft 
bepaalde kenmerken. Ben jij degene die het verloren 
heeft en kan je de bepaalde kenmerken beschrijven?  
Neem dan contact op met de redactie! 

Mijn man is de laatste tijd erg vergeetachtig.  
Zou hij dement worden? Mijn buurvrouw heeft de 
diagnose dementie gekregen, wat kan ik doen?  
Als u of iemand in uw omgeving met dementie te 
maken krijgt of twijfelt of er sprake is van dementie, 
komt er veel op u af. U kunt tegen allerlei praktische 
problemen aanlopen, maar ook vragen hebben die 
best wel moeilijk zijn.  
Dan is het fijn als er een plek is waar u terecht kunt. 
Het Informatiepunt Dementie in Veldhoven is zo’n 
plek.  
Bij dit Informatiepunt kunt u terecht voor informa-
tie, praktische tips en hulp.  
Wilt u weten welke voorzieningen er zijn in Veldho-
ven? Of wilt u misschien even uw verhaal kwijt?  
Telefonisch: 06 -  30 18 93 57 en  
per e-mail: dementiepuntveldhoven@gmail.com.  
Het Informatiepunt maakt deel uit van het 
‘Dementie Ondersteuningsnetwerk Veldhoven’.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Overleden, Jan Blom, Boekweitstraat 15. 
        Al uw belangstelling en medeleven na het       
            overlijden van mijn vader en schoonvader  
               heeft ons goed gedaan. 
 
                               Hartelijk dank hiervoor. 
                                    Hans en Anneke Blom. 

BEN JE JE HORLOGE VERLOREN?  

BEDANKJE 

INFORMATIEPUNT DEMENTIE 

mailto:dementiepuntveldhoven@gmail.com
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Beste wijkbewoners, 
 
Mijn naam is Jeroen Vos.  
Ik ben 37 jaar, samenwonend en vader van een lieve 
dochter van 3 jaar oud.  
Per 1 maart dit jaar ben ik in de wijken d’Ekker en 
Meerveldhoven aangesteld als waarnemend  
wijkagent.  
Sinds 2000 ben ik werkzaam bij de politie.  
Voordat ik in Veldhoven begon, was ik eerst zes jaar 
werkzaam binnen de basispolitiezorg en daarna  
nogmaals zes jaar als surveillance-hondengeleider. 
Verder ben ik sinds 2,5 jaar, werkzaam bij het   
prostitutiecontrole team. Ik ben met veel enthousias-
me begonnen in mijn nieuwe functie als uw      
wijkagent en ik ga me inzetten om uw wijk veilig en 
leefbaar te houden.  
 
INBRAAKPREVENTIE 
Inbraak in uw woning is een gebeurtenis die vaak 
een grote impact heeft. 
In 2012 hebben er in de wijken d’Ekker en Meerveld-
hoven 23 woninginbraken cq pogingen hiertoe plaats 
gevonden en vanaf 1 januari dit jaar 10. 
 
Preventieve acties van u als wijkbewoner kunnen er 
mede voor zorgen dat we de aantallen woninginbra-
ken samen kunnen terugdringen.  
 
Kijk eens kritisch naar uw hang- en sluitwerk zoals 
bijvoorbeeld uw sloten en denk eens aan o.a.       
anti-inbraakstrips.  
Gezien de aankomende vakantieperiodes kunt u door 
eigen inspanning mogelijk voorkomen dat er       
ongewenst bezoek in uw woning komt.  
Stel bijvoorbeeld tijdschakelaars in op uw verlichting 
in en rondom uw woning,  
Stel buren in kennis dat u weg bent, zodat zij ook 
een extra oogje in het zeil kunnen houden.  
Tevens wil ik u attenderen op het invullen van de 
vakantiekaarten, welke verkrijgbaar zijn en ingevuld 
in te leveren op het politiebureau gevestigd aan de 
Geer 10 te Veldhoven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierdoor is de politie op de hoogte wanneer u op  
vakantie bent en zal er, indien mogelijk, verhoogd 
toezicht plaatsvinden rondom uw woning en is de 
politie op de hoogte van een contact als thuisblijver 
op het moment dat er onverhoopt toch iets aan de 
hand is met uw woning.  
Tot slot blijft de onderlinge sociale controle in uw 
wijk van groot belang en verwijs ik u graag naar het 
eigen burgerinitiatief genaamd buurtpreventie. 
 

Vertrouwend op een prettige       
samenwerking, 

 
met vriendelijke groeten,  

uw wijkagent Jeroen Vos. 
 

 
Jeroen.vos@Brabant-zo.politie.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERICHT VAN ONZE WIJKAGENT . . . 
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GRATIS OP TE HALEN / GEVRAAGD 

BEDRIJVIGHEID  
 
Ik ben Linda Jansen uit Valkenswaard en ben sinds 
juli 2011 met mijn kapsalon in de wijk gevestigd.  
 
Na 13 jaar gewerkt te hebben bij een andere kapsa-
lon in Veldhoven en de mogelijkheid zich voordeed 
om mijn eigen salon te starten, wilde ik nergens  
anders meer werken dan in Veldhoven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik heb in de voorgaande jaren zo'n leuke band     
opgebouwd met zoveel mensen, dus werd het in mei 
2011 duidelijk, dat ik op zoek moest naar een pand, 
geschikt om een kapsalon in te maken.  
 
Na een korte zoektocht ben ik het pand aan de   
Burgemeester van Hoofflaan gaan bekijken en viel 
daar als een blok voor. 
 
Vanaf dat moment werd het hard werken, omdat ik 
de opening graag wilde houden op 1 juli van dat jaar. 
 
Snel op zoek naar een aannemer, meubels uitzoeken 
en bestellen, producten bestellen, zorgen dat alles op 
rolletjes liep en alles op tijd klaar was en geleverd 
werd.  
Dankzij de aannemer en heel veel lieve mensen die 
met van alles hebben geholpen, werd het  
openingsfeest een groot succes al was de verf van de 
balie nog nat!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens onze verbouwing wilde ik graag ook een  
speciale ruimte voor onze kleine klanten en werd er 
dus een kinderhoek gemaakt.  
In eerste instantie hebben we de muren wit gelaten, 
maar tijdens het openingsfeest hebben we vingerverf 
neer gezet en hebben alle kinderen zelf de muren 
geschilderd!  
Daarna hebben we de hoek ingericht met een      
airhockey tafel, Play station, krijtbord en een  
winkeltje.  
De kindjes worden geknipt in een auto of op de mo-
tor.  
En als klap op de vuurpijl werd ik op het 1-jarig be-
staan verrast door mijn team met een klimhuisje 
met glijbaan die uitkomt in de ballenbak.  
Nu zijn we in de tussentijd alweer ruim anderhalf 
jaar verder en is het elke dag nog steeds een grote 
eer dat onze klanten het zo fijn vinden bij ons.  
 
En met ons bedoel ik Anique, Marscha en Kof met 
wie ik samen in de salon mag werken. We hebben in 
de kapsalon allemaal het doel om professioneel   
vakwerk te leveren en om de gezelligheid te        
bewaren. Een fijn team waar u zonder aarzeling in 
de stoel kunt komen zitten voor advies of een totaal 
nieuwe look.  
Bent u benieuwd naar de sfeer bij ons in de salon, 
stap dan gerust eens binnen voor een kopje koffie!  
 
Groetjes van Linda 

Gevraagd: kindermaat boevenpak  voor een vierjarige. 

040 - 8437839 

 
STAAT HIER DE VOLGENDE KEER UW AANBOD? 
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COLOFON 
 
3e Jaargang, nr. 3, april 2013, oplage 1900 stuks. 
 
Het wijkblad verschijnt vijf keer per jaar en wordt         
uitgegeven door de stichting d’Ekker                           
KvK-nummer 56682557. 
 
De redactie houdt zich het recht voor om artikelen in te 
korten, aan te passen of niet te plaatsen.  
Artikelen specifiek gericht op onze wijk hebben voorrang 
op Veldhoven-breed nieuws.  
Plaatsing van een artikel wil niet zeggen dat de redactie 
dezelfde mening heeft.  
De redactie is niet aansprakelijk voor schade i.v.m.     
gebruik van redactionele informatie en/of de inhoud van 
advertenties. 
 

Redactieleden:  
Hanneke te Boekhorst, Harrie Verberne,  
Huib van der Weijden, Laura van Nispen,  
Linda van den Broek, Robert van de Ven en 
Wilma van Zuuren 
 
Reporter:  
Katja Dautzenberg 
 
Redactieadres: 
Hoenderakkerstraat 5, 5503 XC  VELDHOVEN 
E-mail: wijkblad@d-ekker.nl 
 
Een vrijwillige bijdrage voor ons wijkblad kunt u  
eventueel storten op: 
ING rekening 72.34.320 t.n.v. stichting d'Ekker 
 
Extra wijkbladen voor zover beschikbaar op te halen bij 
Stimulans aan de Lange Kruisweg 112. 
 
 
 
De foto’s met onderstaande logo zijn gemaakt door: 

 

De volgende kopijdatum is 

1 juni 2013 



12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


